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Rockford, Illinois.
El la landoj necititai oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptatai
kaj estu tizataj prefere ol nacia mano. Ne pagu per poŝtmandatoj; ĉar ili kaŭzas kurzon perdon. Anoncoj pri vegetaraj

manlejoi kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.
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La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, Ia „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por la „Vege-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Veg-etaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
danke al nia intcrnacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŝi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi, area da homoj, kiuj interkonsente kornplotas kontraŭ ĉio mal bona kaj kiuj subtenas interne je
Ia Esperanta rnovado la efikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar eiinernann, Harnburgo 24, Papenhuderstr. 32, II., Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj.

Progreso.
Kiam ni intencas, fari paroladon pri vegetarismo,

ni ofte renkontas Ia malfacilajon rezultantan  el tio, ke por
ni la vegetara vivado estas tiom kutima kaj evidenta, ke
anstataŭ ol demandi: „Kial oni devas esti vegetarano?",
ni emas demandi: „Kial tiom da homoj ne estas vege-
taranoj?".

La 13. 11. 27 efektive, en Manchester, sinjoro L.
Stanley Jast sentis la bezonon, fari en  neŭtrala (t. e. ne-
:egetara) societo paroladon pri la temo:: ,,Kial mi ne

vegetarano?" Ke tia bezono jam estas sentata,
ke en sfero de kleraj homoj oni jam havas la konscion,
tie oni faras ion neprudentan aŭ ion nehonan, mankante
a kadavrojn de estajoj, kun kiuj nin ligas parenceco, tio
,.i-stas por ni tre kojiga fakto. signo de efektiva Progreso.

Certe ne ĉie oni pensas tiel, kaj ni 11C kreu al ni la
zion, ke Ia vegetarismo jam iris tre grandan paŝon
u ['ien: sed ni havas motivon, por 'ĝoji pri konstato, ke

ievegetaranoj devas cltrovi teoriojn, por pravigi sian
.-manieron. La argumentoj, per kiuj laboris s-ro Jast,

is parte la kutimaj, parte tamen tre instruaj por ni.
Ekzemple, li diris, ke ekzistas en la mondo du specoj
homaj individuoj: la pozitivaj personoj, kiuj prenas
s tia. kia li estas, kaj kuadas la vivon, kaj la nega-
d personoj, kiuj ĉiam vidas du aspektojn de la  vivo,

--wynan kaj unu malbonan. La vegetaranoj, li diris,
al tiuj negativaj personoj, kiuj laŭ tiu ĉi aspekto
ujn siajn agojn en du kategoriojn:  1 e la per-
e 	nepermeseblaj.

111!t	 urolante pri tiuj du kategorioj, s-ro Jast faras
• lranoj grandan honoron. Ni ne konsentas

kun li pri tio, ke nia vivkoncepto estas la negativa; ni
konsideras ĝin, kontraŭe, tre, tre pozitiva; ĉar laŭ nia
koncepto negativa povas esti nomata ĉiu persono, kiu
naĝas laŭ la fluo, kiu sekvas sen individua pripenso la
kutimojn regantajn, kaj pozitiva estas tiu. kiu individue
pensas kaj agas. Nur tiu, kiu naĝas kontraŭ la fluo, kiu
vidas la esencon de la vivo, ĝuas pozitivan vivon; nur
tiaj pozitivaj personoj povas fariĝi veraj vegetaranoj.
La negativaj personoj (laŭ nia koncepto) neniam povas
esti vegetaranoj; ili eble vivos dum certa tempo vegetare
pro konsilo de iu kuracisto, sen vera interna propra  lui-
dato aŭ kompreno pri la bazo de vegetarismo.

Pastro Francis Wood, kiu jam partoprenis en  la dis-
kuto pri la parolado de s-ro Jast, baldaŭ en la sama
societo faros paroladon el la vidpunkto de la vegetaranoj.
Sed jam nun li publikigis en gazeto kelkajn kontraŭ-
dirojn al s-ro Jast, el kiuj ni ĉerpas jenan:

S-ro J. demandas, kie komencikis la ordono „Ne
mortigu"; ĉar ankaŭ la vegetaranoj detruas vivantajn
formojn. detruante kreskajojn. Pastro Wood diras: „Li
devus scii same kiel mi, ke antaŭ jarmiloj jam naskikis
tiu ĉi ordono, kiam unue estis ekkonata de granda vero
pri la sankteco de ĉio viva, almenaŭ rilate al  la homa
vivo. l'iam ĝi ricevis la formon: „Ne murdur (murdi
= krime mortigi)". En la daŭro de la jarmiloj ĉiam pli
multe limiĝis la nombro de la esceptoj por tiu ĉi ordono
„Ne mortigur, kaj nia sento diras al ni,  ke neniu es-
cepto devus ekzisti por tiu ordono.

Pastro W. daŭrigas: s-ro J. memorigas al ni, ke ankaŭ,
la vegetajoj havas vivon. Kion li povas pruvi per tio?
Cu tion, ke la vegetaranoj ne povas sekvi sian priticipan
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laŭ la lasta konsekvenco? Bone, ni konsentu. Tamen
ni certe sentas la devon, sekvi nian internan ordonon
laŭ la limoj de homa kapablo kaj de ebleco. Sed, se li
intencas diri, ke la fakto, ke 'ankaŭ la kreskajoj havas
vivon, senvalorigas la grandan veron pri la sankteco de
ĉio viva, tiam mi latus meti jenan aferon al lia juko:
Supozu, ke viro akuzita pro murdo diras al la jukisto:
„Ne ekzistas la krimo de rnurdado: ĉar ne ekzistas plen-
valora principo pri la sankteco de vivo. EC la legomoj.
kiujn ni mankadas, havas certan specon de vivo." Cu
tia defendiko estus akceptata de iu ajn jukisto? Certe
ne. Same tia respondo ne povas senkulpigi antaŭ alta
morala sento la krimojn, kiuj estas farataj pro la kutimo
de viandmankado.

Revo.
Mi latas esti sola, revante pri la ĉielo. En miaj revoj

ki estas la lando, kie la Stato estas la eklezio kaj la ekle-
zio estas la popolo: tri en unu kaj unu en tri. Gi estas
respubliko, en kiu laboro estas ludo kaj ludo estas vivo:
tri en unu kaj unu en tri. ni estas templo, en kiu la
pastro estas la adoranto kaj la adoranto estas la adorato:
tri en unu kaj unu en tri. ni estas dieco, en kiu ĉiu vivo
estas homa kaj 'ĉio homa estas dia: tri en unu kaj unu
en tri.

Diro de katolika pastro en la dramo „La alia
insulo de John Bull". de Georgo Bernard() Shaw.

imagu.
Imagu nur por unu momento la neeblan okazon, ke

subite malaperas de la tero ĉiuj bestoj, kiujn homoj uzas
por laboro kaj nutrado aŭ por dresado. Kia beno por
tiuj bestoj estus la neekzisto! •

Kio estus la sekvo? Cu tiam subite ĉiuj homoj nun--
ilos per vegetajoj kaj anstataŭos la laborbestojn per
maSitioj, kiel jam nun iom post iom ma:Sinoj anstatarias
Ia ĉevalojn?

Eble kelkaj homoj, precipe la malriĉaj, pro neceso,
faros Ia salton: de viandmankulo "211 absoluta vegetarano.
Sed certe la kenerala publiko tiam sentus tian bezonon
de viando, ke oni buĉos homojn, ĉu kage, ĉu rnalkaSe,
ĉu nigrulojtt, êu kuliojn. ĉu necivilizitulojtt, ĉu eĉ infanojn.
Certe estas, ke la bezono sentata por la viando trovos
homojn pretajn. por kontentigi tian bezonon, kaj laŭ la
sperto de la lasta milito, en kiu eio, kio servis al la
intencoj de la militanta Stato, trovis pretan sciencularon,
oficistaron kaj eĉ pastraron, por sankcii malbonajn agojn,
ankaŭ tiam tiuj aŭtoritatoj trovos argumentojn por per-
mesi la hombuĉadon.

Kial mi diras tion? Cu nur por montri, ke estas bone,
ke ĉitt reformo iras rnalrapide kaj laŭgrade? Ne, sed
por montri, ke la vegetarismo ne estas ankoraŭ io natura
por la plimulto da homoj, aŭ inverse, ke la plejmulto
ankoraŭ ne estas matura por la ideoj, kiujn ni deziras
progresigi.

La vojo irota estas ankoraŭ longega. La principo de
nemortigo estas ankoraŭ tiom rtekenerala, ke la per-
sonoj, kiuj konfesas nian kredon, certe devus senti sin
ĉiuj solidaraj kaj ne devus fari inter si diferencojn laŭ
Ia sistemo. 0.13.

Konsilojn por la Sano
nia samideano Rosenberg en Solliden apud Skara (Sved-
ujo) ĉiusemajne donas en la ĉefa gazeto de la urbo Skara.

Edukado.
Ledno N. To lsto j.

„Mi ne diras al miaj disĉiploj: iru kaj
faru miraklojn, p9r ke vi konfuzu la
bramanojn. Mi nur Wai-.111 ili: vivu tiel,
ho sanktuloj, ke viajleboViaj faroj estu
kalitaj kaj la homoj v!dadu nur viajn
malfortajn flankojn." Budho.

Pri la edukado mi longe pensis. Ekzistas demandoj,
pri kiuj vi venas al dubaj konkludoj, kaj estas demandoj,
pri kiuj la ricevitaj konkludoj estas finitaj: vi sentas, ke
vi kapablas nek Sanki ilin, nek aldoni ion al ili. Jen la
konkludoj, kis kiuj mi VCIliS pri la edukado:

La edukado estas malsimpla kaj malfacila nur kis
tiam, kis kiam ni volas eduki niajn infanojn ail aliajn
homojn, ne edukante nin mern.

Se ni komprenos, ke ni povas eduki la aliajn nur per
ni mem, Ia demando pri la edukado elĉerpikas, kaj restas
nur Ia demando: Kiel ni mem devas vivi? Car ni scias
neniun agon en la edukado al la infanoj ati, al la homoj,
kiu ne tuSus la edukadon al ni mem.

Kiel ni vestu. nutru, dormigu, instruu la infanojn?
Same tiel, kiel nin rnem. Sc la gepatroj vestikas, mankas,
dormas normale, laboras kaj instruikas, tiam ankaŭ la
infano faros la samon. Mi donus du konsilojn pri la
edukado: Unue vi mem devas vivi bone, labori je vi mem
kaj perfektiki konstante. Kaj due: nenion vi devas kali
en via vivo antaŭ la infanoj aŭ la homoj. Estas pli bone,
se la infanoj scias pri la malbonaj ecoj de Siaj gepatroj,
ol se ili sentas. ke iliaj gepatroj havas du karakterojn:
unu kalitan kaj unu malkaSitan.

• Ciuj maliaeilajoj devenas de tio, ke la gepatroj ne nur
malgrandigas siajn malbonajn ecoin antaŭ la infanoj. sed
eĉ ne konfesas ilin kiel malbonajn kaj pravigas sin. En
tio estas la tuta malfacilaj() kaj batalo kun la infanoj.
La infanoj tnorale estas multe pli penetremaj ol la plen-
akuloj, kaj ne dirante tion nek konsciante tion, ili ofte
•;idas ne nur la malbonajn ecojn de siaj gepatroj, sed
:inkati la plej malbonan econ, la hipokritecon, kaj ili
perdas estimon kaj intereson pri la instruoj de siaj ge-
patroj.

La hipokriteco de la gepatroj en la ednkado al la
infanoj estas tute ordinara afero; sed la infanoj estas pli
konceptemaj. Ili tuj rimarkas kin, sentas abomenon kaj
ekdiboĉas. La justeco estas unua kaj ĉefa kondiĉo de
la edukado. Sed, por ne bezoni timi la montrikon de
nia propra vivo antaŭ la infanoj tia, kia ki estas, ni devas
fari nian vivon bona aŭ almenaŭ malpli malbona. Kaj
pro tio la edukado al la aliaj enhavas ankaŭ la edukadon
al ni mem. Nenio alia estas necesa.

Esperantigis Stefano Bakaroviĉ,
Bulgartijo.

Pajleroj,
Nia brita sekretariino faris inter Esperantistoj de

Londono la 1I-an de novembro 1927 paroladon pri la
„pajleroj•, kiuj. laŭ angia kutimdir-o, per sia kliniko
montras, el kiu direkto blovas la vento. Si vidis lasta-
tempe multajn favorsignajn pajlerojn, ekzemple:

Laŭ gazetinformoj (kiel ni jam citis) la ledo farikis
pli multkosta pro tio, ke malpli da viando estas mankata
kaj tial malpli da bestoj estas buĉataj. Tio, cetere, estas
bona argumento kontraŭ tiuj personoj, kiuj diradas:
„Ho. se mi sola ĉesos manki viandon, tio estos nenio
kompare kun la granda konstuno kaj havos neniun efi-
kon!"
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irolintino speciale akcentis la pacmovadon kaj la
in movadon, pri kies progresoj ŝi trovis mult-

bonsignajn pajlerojn. Kopiajon de la parolado
rito volonte sendos al tiu, kiu promesas kin

Lingvo - Muziko.
Ne nur per pano sin nutras la homo. Rigardu en la

t•.,n4undain okulojn de besto, ekzernple hundo ail bovino;
vidos, aŭ` pli kuste, vi sentos, ke en ili esprirnikas io,

	

,	 en la fundo de nia animo ni mem sentas. En tiuj
*agloj esprimikas la esenco de Ia vivo kaj la flterna
:..r nceco de ĉio viva.

Rigardu el distanco la verdan kamparon aŭ la aŭtun-
Aran arbaron, kaj vi rimarkos, ke viaj okuloj ne estas
.....itaj nur, por vidi la objektojn, por helpi vin en via
.taga farado, sed ke ili servas al vi por kui, por trinki

,wiecon. por nutri vin per tio, kion la plej abunda stomak-
autrajo ne povas doni al vi.

Ciu el niaj kvin sensoj, kaj ankaŭ tiuj sensoj, kiuj
yivicoraii ne havas nomon kaj pri kiuj ni ne estas plen-
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nsciaj, servas ne nur al la celo ĝenerale difinita al ki,
i havigas al ni tiujn esencajn sentojn, kiuj faras nian
.on intensa kaj hela.
Scienco kaj publiko multe paroladas pri „vitaininor,

mihstandoj de vivo antaŭ nun ne konitaj kaj tamen unua-
lake necesaj por la daŭrigo de la vivo. Ankaŭ tio, kion

.- trinkas okuloj kaj oreloj, bela pejzako, bela parolo, estas
vitaminoj necesaj al la vivo nia.

Bedaŭrinda, efektive, estas la homo, kiu ne sentas
Mon. kion la palpsento diras al ni. kiam ni premas manon
de alia persono, kiu ne legas tion, kion diras okuloj, kiu
the sentas la muzikon de la parolo! Tiom da memorajoj
ofte estas vekataj de kelkaj, eble sensignifaj, paroloj
lirataj de simpatia voĉo, ordigataj en harmonia frazo.

Kio estas tio, kio mankas al la kinematografa pre-
untado kaj al la fonografa? nuste tiuj ĉi vitaminoj ne-
cesaj por okulo kaj orelo. Tiuj senanimaj maŝinoj for-
prenas la nevideblajn trezorojn de la vivo. Kaj per kiaj
rimedoj, ne sciante la veran mankon, oni klopodas, forigi

mankojn! En la kinematografa prezentajo la naturan
-,,mion anstataŭas teatra grimaco; la aniinportanta
estas forigita. En renversa senco, al la grarnofona

oerradia prezentajo mankas la impresoj, kiujn kaptas
,Aculoj; artifika parolmaniero vane provas nesentigi
-- .nkon. Ju plie evoluas nia tekniko. des pli malfacile

por ni. legi la veran libron de la vivo: konservi
-<onan kontakton kun la naturo kaj la homoj.
.,: kontakton kun la homoj, kun homoj simpatiaj

	

, 	.j landoj, faciligas nia lingvo internacia, nia Espe-
1Po. Kaj la entuziasmo pri nia komuna afero, la fideleco
4 tradiciaj formoj de la lingvo tre esence dependas
t_a fakto. ke la pioniroj de Esperanto sentas la internan

..on de la lingvo, kunligas la lingvon kun aro da
• nsciaj sentoj, kiuj jam perdas parton 'de sia valoro,

ni farikas konsciaj pri ili. En tiu ĉi fakto kuŝas
: la kompleta nekornpreno, kiun ni havas por tiuj
noj. kiuj analizas la vortojn. eksperitnentas per la

., .., kaj entute konsideras la lingvon kiel senvivan
ekton.
Kaj per kiom da belaj poemoj el la koro de grand-
iuj samideanoj jam ricevis sian propran vivon, sian
--t,an muzikon nia lingvo. Ni preskaŭ ne scias, ĉu

lft ..:Ias pli forte la beleco de la lingvo aŭ la beleco
,4‘ a penso. kiam ni, en Zamenhofa poemo (Al la Fratoj!)

,rat la strofojn:

Cu vi sukcese en via loko kondukas nian aferon,
aŭ eksilentis jam via voko, vi lacaj perdis esperon?
lras senhalte via laboro, honeste kaj esperante?
Brulas la flamo en via koro, neniain malfortikante?

Tie parolas al ni ne logikeco de medito, sed !a fajro df.-:
animo, kies entuziasrno havis tiom da krea energio, ke
ki donis eternan vivon al la penso naskita.

Grandega estas la trezoro, kiun Zamenhof donis al ni
per la esprimo, kiun li trovis en poezio kaj prozo por sia
penso. Li vere atestas, ke nia lingvo estas muziko, kiu
parolas al la koro. Ni helpu, ke tiu ĉi nivelo estetika
kaj etika, al kiu Zamenhof portis nian lingvon, restu
daura kaj trovu ĉiam pli fervoran, ĉiam pli efikan apogon.

Aŭ vi aŭskultu, per kiom muzikaj versoj Otto Liesche
tradukis la penson de Henriko Heine en jena poemeto:

Vi estas kiel floro
ĉarmplena, bela, pura.
'Mi vidas vin, doloro
min kaptas senmezura.
Mi volus meti la manojn
sur vin, kun preĝo varma:
Dio konservu vin tia:
belega, pura, ĉarma! —

Tio ne estas traduko; tio estas re-vivigo. Kaj aŭskultu
ankaŭ la pasian muzikon, kitin donas al ni la polo Kajus:

Kiom malvarma via mano,
ho, kiom pala bu:s'koloro . .
kial silentas via koro,
dum ardas mia brust — vulkano?
Cu vin ne logas diafano
de l' ĉasta amo kaj adoro?
Statuo blanka el marrnoro,
kiom malvarma via mano! .

Vi volas? — Apud oceano,
kie volupte ŝaŭmas maro,
por vi ekstaros la altaro
en ombr' eterna de l' platan°,
kaj arnbrozio kaj nektaro
elfluos pura el fontan°.
En floraromo, bonodoro
mirinclan himnon kantos horo
kun lirokorda akompano.

Kiom malvarina via mano;
ho, kiom pala buŝkoloro!

Ne perdu do la kurakon, karaj samideanoj, per la
multaj senvaloraj rimajoj kaj perfortitaj versoj, kiuj
svarmas en Esperantaj gazetoj kaj libroj, same kiel en
nacilingvaj eldonajoj. Se vi kun komprenema koro re-
legas la verkojn de Zamenhof kaj studos ankaŭ aliajn
literaturajojn, vi trovos neelĉerpeblan fonton por via
edifo, kaj iom post iorn, per adaptiko aŭ per anima pe-
netro en la idearon de genitiloi, eble via parolo mem far-
ikos muziko.

Tiam vi ne distraneos la erojn de nia lingvo, ne ana-
lizos teoriajn lingvajn problemojn, ne uzos vortojn, nom-
ojn aŭ esprimojn, kiuj kontrastas kun la esenca strukturo
de nia lingvo; tiam via penso iros de via koro en la koron
de la aŭskultanto. Vere, la intense viva homo pensas
per la koro kaj sentas per la cerbo. Li aŭdas muzikon,
kiam oni parolas al li en lingvo pura kaj bela;  li sentas
la spiritan hannonion de milmiloj da koroj, kiam li legas
la esprimon de nobla entuziasmo kaj de arda volo.

0. B.
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La Prezidanto de la Esperantista Akademio
skribas jenon por publikigo en Esperantaj organoj:

I.)-ro Privat parolas en la januaro numero de „Espe-
ranto" pri „eminentuloj", kiuj ian tagon povus perfidi. Cu
eble? Mi tre dubas. Se vere, mi povas certigi, ke inter
ia eminentaj perfidontoj troviĝas neniu Akadentiano. Ciuj
estas kaj restos fidelaj: ankah, kiam post multaj, multaj
jaroj (kiujn apenaŭ kelkaj verŝajne ĝisvivos) la registaroj
oficialigos Esperanton, ili tiam fidele sekvos la vojon
montritan de D-ro Zamenhof en la Vaŝingtona Kongreso.
Ili opinias kiel li, ke, se „iam registare starigota komitato
. . . traktos sian taskon serioze, ... la postkomitata
Esperanto restos tute la sama lingvo, kiel la Esperanto
antailkomitata" kaj ke „nur eble kelkaj nunaj formoj far-
iĝos arfiaismoj . . ., neniel rompante la kontinuecon de la
lingvo kaj neniel ruinigantc la valoron de tio. kion ni ĝis
nun akiris."

Ni ne ŝanĉeliĝis hieraŭ, ne lanĉeliĝas hodiaŭ, ne ŝati-
ĉ'eliĝos morgaŭ; firme kaj tute trankvile ni daiirigu nian
poresperantan laboron! Kun kora saluto Th. Cart, pre-
zidanto de la Lingva Komitato.

La redaktanto de „Vegetaratto". LK-ano. garantiata°
de UEA kaj delegito de UEA, ne povas tiuokaze ne
esprimi sian bedaŭron pri la artikblo, al kiu aludas la
letero de prof. Cart, kaj pri la sinteno de Ia UEA-gazeto
en lingvaj demandoj. Malgraŭ la meritoj de 1)-ro Privat
sur oratora kaj propaganda kampoj, liaj artikoloj kaj la
uzo de formoj nepre kontrastantaj kontrati la plej simpla
lingva logiko (aliam!) nunaras„ ke en demandoj pri lin-
gvaj aferoj li ne estas kornpetenta. Absolute ni devas
kondamni la taktikon, senrnotive nomi sin fideltilo kaj
ĵeti sur la verajn fidelulojn, kiuj konas Ia bezonon de nia
movado, Ia suspekton de perfidemo.

Mi esperas, ke la konata diplomata ierteco de D-ro
Privat trovos vojon, kiu permesos al li reiri sur la ĝustan
vojon kaj forviŝos la impreson, kiun lia agmaniero katizis.
Ja ankah rilate je riproĉitaj formoj en !a „Historio de
Esperanto" li tute sincere kaj kontentige deklaris, ke ili
estas preseraroj kaj skriberaroj.

Kun sama kauza, rilate je fideleco, nia samideano kaj
-samcelano Montagtt C. 13utler, The Nook, Penrhyn Road,
Kingston-on-Thames, Anglujo, dissendis cirkuleron, kiun
interesuloj petu rekte dc li.

Mi mem uzis dum mallonga postrnilita periodo la ne-
oficialajn finiĝojn, kiuj estas la ĉefa punkto de la diskuto;
ĉar mi kredis. ke ili estas oficialaj. Sed, kiam tni vidis,
ke ili estas objekto de disputo, mi revenis al la oficialaj
finiĝoj, kiuj (cetere) ŝajnas al mi pli belaj, pli karaktcrizaj
kaj pli ĝustaj laŭ lingva vidpunkto.

Lastrninute venis cirkuiero de D-ro Privat, en kiu li
diras, ke li ne aludis akademiattojn. Li faras la absurdan
proponon. ke la kornitatanoj dc UEA voĉdonu pri lingvaj
formoj. Nia lingva aŭtoritato ne povas esti iu Esperanta
organizo, sed nur nia L. K. kun la Akademio, kaj precipe
la gravaj organizoj kaj gazetoj havas la nepran devon,
discipline sekvi la konsilojn de tiu aŭtoritato. 0.13.

Vegetara Manĝejo en Zurilio (Svisujo), posed -

1
anto E. Ililtl, SihIstr. 26-28. Tre rekomend-
inda vegetara manĝejo kun propra kukfar-
cjo. Senalkoliolaj vinoj.

cztn9c;)151)6Gwzt39

Dudeka Universala Kongreso de Esperanto.
Nian bultenon akompanas aliĝilo por la kongreso, kiu

okazos dc la 3-a ĝis la 11-a de aŭgusto en Antverpeno,
Belgujo.

Vi faciligos la agado]] de la Loka Kongresa Komitato
en Antverpeno, se vi sendos vian aliĝon kaj la kongres-
kotizon laileble frue.

Samtempe kaj samloke kun Ia kongreso estos aranĝ-
ata la Kvara Somera Universitato en Esperanto.

Venu rutiltnombre al nia ĉiujara samideana festo!

Edukado.
Por kio oni bezonas nuntempe la lernejon? Oni diras:

por enkonduki Ia gejunulojn en la socian ordon. Kaj efek-
tive: kiel infanoj povus enordiĝi en nian socian ordon sen
Ia multkosta kaj komplika laboro de la edukado? Kiel do
tiu ordo mem povus daŭri? La homoj konservus al si
tion, kion ili jam kunportas en si kiel netuŝitaj infanoj:
kredon je la vera, men -ifidon kaj justecan senton esprim-
atajn per kuraĝo kaj obstino en la defendo de la propra
konvinko. Ili senpripense nomus la mensogon _men-
sogo", la ŝtelon „ŝtelo" kaj la murdon ..murdo", kaj tio
estus senedukiteco, el kiu sekvus la bankroto dc la tuta
nia artifike konservata socia ordo.

Leonard Nelson. vegetarano kaj socialisto.

Informoj pri Vakcinado.
La Ligo de Vakeinadkontrathiloj (adreso: Verband

der Impfgegner, Leipzig-0. 28, Paulinenstr. 21, Gerrn.)
en Lipsio estas preta, doni konsilojn al gepatroj, kiuj ne
volas submeti siajn infanojn, speciale respondante al jena
demando:

Kiel mi devas konduti, por lasi mian infanon nevak-
cinita; ĉar mi estis informata pri teruraj vakcinefikoj kaj
tia! multe timas pro la savo de mia infano?

Brisbane, Ahstralio, oni raportas sub la 30. 1. 28,
ke el la oficiale aranĝita vakcinado kontraŭ difterio en
la urbetu Bundaberg rezultis katastrofo. Multaj infanoj
estas grave malsanaj, kaj 12 el ili jam mortis. La registaro
ndonis, esplori la aferon.

• Kontroli la Milito!
Altranga Birdwood dum la inaŭguro de mo-

numera() pri rnortigitaj hindaj reginientoj, en Gorfipur,
Hindujo, diris: ,.La tnondpaeo a.nkorail ne aperis sur la
horizonto. La lasta milito estas ankoraŭ okazonta. Dum
kiam ni serioze deziras la pacon. ni tamen devas pre-
pariĝi al milito".

Tio estas la tipa danĝera parolmaniero de senpensaj
personoj, inter kiuj multaj certe vere deziras la ĉeson de
ĉia milito. Sed, malgraŭ 'ĉiuj iliaj bonaj intencoj. la pre-
pariĝo por tnilito estas la absoluta malo de prepariĝo por
paco. Kion oni pensus pri domposedanto, kiu plenigus
sian domon per ĉiaj eksplodaĵoj, por protekti la domon
kontraŭ fajrego? Ni prepariĝu fine al la paco; la alia
sistemo, la preparoj por la milito, jam sufiĉe klare montr-
ils);is kiel plorinda eraro.

Laŭ „Commonwealth" Jan. 21, 1928.

n00000CX)00000000000000000000000000000000

Vegetara Hotelo ..Pomona" en Hago (Neder-

1 	

lando), Molenstr. 53, estas modela gastejo
kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano
trapasanta Hagon. Varma kaj malvarma
akvo en ĉiuj ĉambroj. Modela pureco.

OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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lnterreligia Konferenco pri Paco.
, Nederlando, okazos de la 31. 7. kis Ia 2. 8. 28
porpaca konferenco, kies intenco estas

la vera paco devas bazi sur bonvola religia
-.,itisma spirito.

1.:ntaj parolontoj de diversaj religioj 11 te stos pri
ro al kaj laboro por la tutmonda paco. Same kiel

b Praga konferenco „Paco per Lernejo", Ciuj divers-
paroladoj estas tradukotaj nur en Esperanton.

Privat interpretos kaj estos invitata paroli pri la
nismo de D-r() Zamenhof.
la konferenco okazos jus antaŭ la Antverpena

so, la Esperantistoj povos facile halti en Hago
,je al la kongresurbo. Mi invitas ĉiujn kore. Multe

bciligus nian laboron, alikante laŭeble plej baldaŭ. La
) estas nur nfl. 3.—, kiujn vi eventuale povas kiri

Ia kornon de I. R. G. lsbrŭcker, 10866, Hago.
Por sukcesigi la konferencon. la komitato devas dis-

pri mono kaj pro tio petas mondonacojn laŭ povo
gpromesojn por la garantia fondaĵo.

Fidante je via kunlaboro,
Julia Isbrŭcker, Oostduinlaan 	 Hago,

Esperanta sekretariino de la Organiza Komitato.

Interna:ia Kongreso kontraŭ Alkoholismo.
Fine de aŭgusto okazos en Antverpeno internacia
traŭalkohola kongreso, kies provizon program° en-

havas jenajn punktojn:
1. lnternacia aspekto de la alkoholisma demando (Se-

natano Sandler).
2- Higienaj efikoj de la usona malpermeso (Prof. D-ro

Emerson, Kolombia Universitato).
A Ekonomiaj efikoj de la usona malpermeso (Prof. Feld-

man, Dartmouth. Coll.)
4_ Alkoholismo je ekonomia vidpunkto:

a) keneralajoj: pri ĉiuj flankoj, laŭ kiuj la alkohol-
ismo tulas la ekonomian vivon de la lando,

b) speciala studo pri lando, kie ekzistas sufiĉe da
statistikoj.

Alkoholkoncentriko en la sango (Prof. Firket el Lieko,
Prof. Wildmark de la Universitato en Lund).
Post dek jaroj de la sistemo laŭ D-ro Bratt, en Sved-
ujo.
La belga leko prialkohola kaj kiaj efikoj (D-ro Bou-
lenger, Prof. Ley).
Polica administrado kaj kontraŭalkohola batalo (D-ro
Metzl, Vieno).
Kiel interesigi eksterlernejakan junularon pri anti-
alkoholismo.
Kiel diskonigi produktadon kaj favori vendadon de
nealkoholaj fruktproduktoj.
Gazetaro kaj antialkoholisma movado.
Plie estas sekcioj pri edukaj, medicinaj, moralaj kaj

tikaj demandoj. Ni sendis ankaŭ proponon pri Espe-
o, kaj estas tre dezirinde, ke partoprenontoj de la
•erpena Esperanto-Kongreso ĉeestu ankaŭ la kon-

ñalkoholan kongreson kaj ke kiom eble plej da sant-
noj jatn de nun skribu, apogante la proponon, kiun ni
s ĉisulte al s-ro Hercod, Avenue du Grammont 7.
nne, Svisujo:

ropono farita de la subskribinto al la Organiza Komi-
de la lnternacia Kontrailalkohola Kongreso 1928. „Cu
ne urkas, ke la federacioj, redakcioj kaj ĉiaj orga-
j antialkoholaj de 1;1 tuta mondo interesiku pri la

ndo de lnternacia Lingvo kaj Esperanto, por faciligi
internaciajn rilatojn per uzado de Esperanto, ne nur

dum niaj kongresoj, sed ankau por niaj korespondaĵoj kaj
niaj bultenoj?

Kion' da mono kaj tempo Špareblaj,  kiom da malfacil-
ajoj eviteblaj per forigo de tradukoj temprabaj, malfacilaj
kaj multekostaj, kaj eĉ ofte erarigaj! Kiom pli intimaj
farikus niaj interrilatoj pro ilia senpera kaj persona
karaktero!"

Hendricx Victor, Ukkel apud Bruselo,
Ruststr. 52, Belgujo.

El multaj landoj.
Latvujo. Raporto de nia landa sekretario. Komence

de novembro 1927 ekfunkciis en la ĉefurbo Rizo la
Latvuja Vegetara Societo. Kiel prezidanto estis elektata
D-ro med. Epplee. Ankoraŭ en la komitaton trafis sinjor-
inoj Licis kaj Edelhaus, sinjoroj KrtiminA kaj Johns. Oni
elektis pordoganan komisionon konsistantan  el: d-ro med.
Lukin, d-ro rned. Epplee, sinjoroj lndra kaj Johns; koopt-
ita (t. e. aldone.elektita de la elektiton estas pastro Model.

La komisiono devas klopodi ĉe parlament() kaj dogan-
ejo por forigo de impostoj sur miksoj. argumentante per
ciferoj kaj statistiko kaj citante la dogantarifojn de nordaj
najbarlandoj, por pruvi al doganista kaj parlatnenta ko-
misionoj la gravecon de nuksoj por laboristoj. infanoj,
maifortuloj kaj maljunuloj.

Oni decidis per ĵurnaloj inviti rnankejon sinanonci, kiu
deziras kunlabori kun vegetara societo. La regularon
afable promesis senpage presigi la presejestro s-ro Star-
pinl, al kiu societa danko estis esprimata. Oni fiksis  ĉiun
unuan mardon en la monato por prelega vespero, refe-
ratoj kaj diskutoj. Kornisiita estas s-ro Johns, kolekti  el-
tranĉajojn el ĵurnaloj kaj revuoj kun artikoloj por kaj
kontraŭ vegetarismo por speciala societa albumo. Pastro
Model konsentis verki artikolojn por lokaj ĵurnaloj.

Mankas en la kunsidoj komuna, de ĉiuj komprenebla
lingvo. Estas uzataj lingvoj latva, rusa kaj germana. Jen
okazas, ke rusa parol ne estas tradukita germanen, jen
latva restas netradukita rusen. E. G.

Hebrea Gento. Rabeno isaak Hebenstreit en Rzesz6w,
Strato Grunewaldska 22, Polujo, intencas eldoni hebrean
vegetaran gazeton presotan per hebreaj literoj en juda
lingvo. Interesuloj bonvolu interkontaktiki kun li. Li
verkis en hebrea lingvo libron, kies titolo estas „Kivrot
Hatavah" (La enterigo de la pasioj) kaj kies enhavo trak-
tas en naŭ sekcioj la vegetarismon rilate je la Biblio kaj
la Talmudo per historiaj kaj sciencaj argumentoj kaj rilate
je la etiko. S-ro Hebenstreit ne havas la financan
rimedon, por eldoni la verkon; li akceptas tiucele do-
nacojn kaj publikigos sur la unua pako de la libro la
nomojn de la donacintoj. Se rezultos profito. duono de ki
estos donata al la Internacia Vegetara Unio. Donacintoj
ricevos la libron senpage.

Norda Germanujo. Laŭ iniciato de samideano Adolf
Groszmann, Jŭgersberg 22, Kiel, okazis la 13. II. 27 en
Kiel amika renkontiko de vegetaranoj el la pacmovado de
Slesvigo-Holsteno kaj la Harnburga regiono. La kunest-
intoj, preskaŭ ĉiuj Esperantistoj. luis la tagon pro la
spirito de komuna samideana celado, kiu regis.

Grandbritujo. En Liverpool mortis la 16. 11. 27,
91-jara la vegetarano James Shield, tre respektata kaj
arnata de ĉiuj, kiuj lin konis. Jam en sia 13-a vivjaro,
kiam la ideo estis ankoraŭ nova kaj kia plenumo tre mal-
facila. li farikis vegetarano pro etikaj motivoj.

Okaze de la Kristnaska Festtempo, la organo de la
Londona Vegetara Societo _The Vegetarian News" tute
speciale atentas, kian teruran buĉadon okazigas tiuj per-
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sonoj, kiuj volas festi Ia ĉefan feston de la Amo. „La
Kristnaskfesta periodo estas distingita per vera eksplodo
de krueltco kontraŭ niaj vivantaj kunkreitajoj, amas-
buĉado pli terura, ol en iu ajn alia periodo el la jaro. Nia
gazeto apclas al la religiaj instruantoj de ĉiuj tendencoj,
por ke ili protektu tiujn, kiuj ne povas paroli por si mem",
diras la Veg. News.

La sama revuo raportas pri la sukcesoj de vegetaraj
sportuloj en Grandbritujo dum la pasinta jaro.

Hungarujo Vidu la raporton en la sekcio de IVU. de
tiu ĉi numero. De alia flanko ni aŭdas plendon. ke la
vegetara societo en Hungarujo malatentas la humanajn,
paccelajn ideojn kunligitajn kun nia rnovado.

Nederland°. Grandan perdon suferis la nederlanda
vegetara movado per la morto de Prof. J. van Rees, en
ta aĝo de 7.3 jaroj. Li estis ano ankaŭ de nia VLE, patro
de sarnideanino Maria van Rees, kiu dum militaj jaroj
kondukis nian ligon en neŭtrala lando. La mortinto
laboradis en la servo al la Internacia Frateco, al la kon-
trairalkohola movado kaj al la vegetarisrno.

Danujo. Krom la Montessori-lernejo, kiu sekvas vege-
tarajn principojn, ekzistas en Danujo du vegetaraj infan-
hejmoj: la Hejmlernejo de &Mino Konstantin-Hansen
apud Roskilde kaj la Vegetara Infanejo de s-ano Sofie
Madsen. Frederiksborgvej, urbo Roskilde. La lernejo laŭ
Montessori nomikas Egelundshuset (Domo en la Kverk-
aro) kaj trovikas apud Frederikssund.

Germanujo. La parlament° de la Turinga ŝtato donis
tricenttnil markojn por konstruo de kuracejo lair natur-
kuracista metodo ĉe la universitato de la urbo Jena. La
„patentita" sciencularo kompreneble protestis. La Ligo
por Patrinrajto kaj lnfanprotekto en printempo 1928 mal-
fermos Lernejon por Virinoj pri praktika Vivrefornio.
Dum la porpaca kongreso en Wŭrzburg en septembro
lasta saincelano Magnus Schwantje el Berlino faris pa-
roladon pri la temo „Pacifismo kaj Vegetarismo". Estas
koiige vidi, kiel iom post iom penetras en la publikon la
kompreno pri la interna kunligiteco cle tiuj du tnovadoj.
Schwantje estas ankaŭ absolutisto kontraŭ la armeservo.

Francujo. La Societo por la Protekto al la Cevalo,
Parizo. 55 rue du Faubourg Poissonni&e, cldonis efikan
ilustritan poŝtkarton kontrati la penetro cle la bovbatalo
en Francujon. Estas vere hontinde, ke tiu ĉi barhara
spektaklo penetris en kelkajn „civilizitajn" landojn, kie
ĝi ĝis nun estis rnalperrnesita, kaj ke aliaj landoj, kiuj mal-
permesas ĝin ankoraŭ. ne malperrnesas samtempe la pre-
zentadon dc filmoj pri tiu abomenaj°.

Ce la vegetara rnankejo „Le Trait d'Union" estas
tablo, sur kiu flirtas Esperanta flago; gesarnideanoj povas
tie facile grupiki kaj interkonatiki.

Bulgarujo. En la urbo Sevlievo fondikis nova vege-
tara grupo, kiu la II. 12. ellaboris programon, por po-
pularigi la vegetarismon en la urbo. Sekretario: Flr.
fianev, strato Balkanska 12, Sevlievo.

Vegetara] 111ankejoj.
Tiu ĉi publikigo estas senpaga. La legantoj de nia

bulteno estas petataj, kompletigi nian scion pri vegetaraj
mankejoj per raportoj pri sia lando aŭ loko. En Usono
preskaŭ tute mankas al ni tiaj adresoj malgraŭ oftaj petoj.

Londono. Anglujo. Nova vegetara manĝejo sub nomo
Garcia's Restaurant, 137-138, High Holborn, proksime je
la Brita Muzeo kaj je la sidejo de la Brita Esperanto-
Asocio.

Bordighera, Itallijo. Ce la bordo de la Mediteraneo.
15 minutojn de la fama riviera loko Sart Remo. Pensiono

Leonardo da Vinĉi, kun granda ĝardeno kaj vido al la
maro. Centra Irejtado. Vegetara kuirejo. Posedanto
Guido Benaglio.

Lausanne, Svisujo. Vegetara pensiono de s-ano
Flotron, 15 Avenue de Flore'al.

Bruselo, Relgujo. Pri la veg. manĝejo Renova ni jam
ofte raportis. En Avenue Tercoigne 36, Watermael, loĝas
familio Puttemans, kiu vivas vegetare kaj akceptas kiel
pcnsiongastojn infanojn kaj gejunulojn.

Parizo, Francujo. Nia samideano Agro el Bulgarujo
indikas jenajn adresojn: Vegetalaj rnankejoj, kvartalo 19,
40 rue Mathis, kvart. 1,3, 7,3-his rue Bobillot; Vegetaraj
mankejoj, kvartalo 7, 4 Square Rapp, kvart. 6, 13-15
Notre Dame des Champs, kvart. 9, l rue Ucile, kvart. 6,
Boulevard St. Germain apud OcWon.

Bruko, Belgujo. En la pensiono St. Christophc de
familio Deurwaerder. 78 Nouvelle Chauss& de Gand, oni
ricevas vegetarajn mankajojn.

Niee, Francujo: Vegetala Gastejo, 3 rue FoUrë.
Solio, Bulgarujo, Vegetara Gastejo „Pornona", strato

Levski proksime je la Centra Po:ŝtoficejo. Zlaten Vjek
(Ora Epoko), Strato Pirotska 60, „Priroda" (Naturo),
Bulv. flr. Botev 101, proksime je la angulo de str. Car
Simeon.

Boelturn, Germanujo. „Eden-Haus", Humboldtstr. 47.
Frankiurto a. M., Germanujo. „Freva", Luginsland 1.

angulo de Goethestr., kaj „Liebfrauenhof", Liebfrauen-
str. 4.

Hanovero, Germanujo. „Centrum", Bahnhofstr. 1.3.
Kassel, Germanujo. „Pomona". Holtenzollernstr. 17, I.
Stutgarto, Germ. „Ceres". Langestr. 5, angulo de

Kronprinzenstr., „Pomona", RotehiihIstr. la.
Dresdeno, Germ. „Eintr2tcht" (Konkordo). Moritz-

str. 14.
Solio, Bulgarujo. Vegetara Manĝejo de la Bulgara

Koopera Vegetara Sotieto, Strato 6-i septemvri 3.
Estas clezirinde, ke la vegetaraj mankejoj imitu la

okzemplon dc la Pariza „Trait d'Union", metante Espe-
rantan flagon sur unu tablon, por kolekti tie la Espe-
rantistojn.

Vegetaraj kaj parenccelaj eldonajoj.
Der Geist des Lehrers (La Spirito de la Instruisto).

48-paka broŝuro germanlingva cle Waiter Etzold, eldonita
ĉe Willielm Kaiser, Lipsio S. 3, Germanujo. Raportoj pri
sukcesoj per krudrnankado (vegetalismo); paroladoj pri
vegetarisrno ĝenerale, rakontoj el la spertoj en la lernejo,
kantetoj por infanoj.

„Vivir" (Buenos Aires, Rivadavia 1961, Arkentino;
Montevideo, strato Colonia 1546, Urugvajo) raportas pri
interparolo de sia redaktanto Juan Esteve Dulin, kun la
japana d-ro Tadasu Saiki, direktoro de la Tokia Nutro-
scienca Instituto, kiu laŭ invito de la Naciara Ligo faras
inondvojakon, por instrui pri siaj studoj. D-ro Saiki re-
komendas simplan nutraĵon, konsentas al vegetarisrno
kun nermeso de ovolaktajoj kaj postulas la aldonon de
krudaj vegetajoj al la mankaj°, por ke la vitaminoj en-
havataj de krudaj nutrajoj ne perdiku.

La sama numero de tiu ĉi revuo enhavas artikolon
kontraŭ la Mortpuno, kies lastaj frazoj tekstas: „Ni, kiuj
aspiradas al vera civilizo, en kiu la ĉefa principo inter la
homoj estu la frateco, konsideras kiel devon, iniciati
aktivan movadon, kiu akceptas la Rajton al la Vivo kiel
la plej sanktan rajton. Sub neniu kondiĉo ni devas, eĉ
per nia silento, partopreni en la barbareco de la mort-
puno aŭ en la organizita barbareco dc la milito".
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ra organizo estas kreita en Buenos Aires
..Ateneo Vegetariano-Naturista", adreso

via 2721.
e Alitnentaire, redaktejo 48 Avenue Al.

Forest apud 13ruselo, Belgujo, aperas nun pres-
is. kiel antatie, resurnaĵon pri sia valora en-

Esperanto.
'Theosopltista, oficiala organo de Ia "Feozofia

de Brazilo. redaktejo Rio de Janeiro, Praea
48. La redaktado de tiu revuo transiris de

itaymundo Pinto Seidl, pro lia malsaneco, al D-ro
'cire11cs Mesquita.

a (Libereco). lu1. Dondukov 61, red. Jordan
Soft°, daare aperas ĉiusemajne batalante por

mo kaj paco. Cìi enhavas sciigon pri nia entre-

lie Universelle. Trimonata bulteno de la Inter-
.4socio Biokosma, sekreta Tio F. Monier. Chemin

Vallëe aux Loups, Chatenay-Malabry (Seine) Franc-
biformojn donas Joseph Estour, 1-bis Rue des Con-
Si Gervais, Parizo 3. Kontran la neegaleco inter
kaj rasoj, por biologiaj studoj.

La eg&alien, red. Sophie Zaikowska, 131 Rue St.
Ertnont (Seine-et-Oise), Francujo. Dek numeroj

larabono por eksterlandanoj 12 ffr.
La revuo raportas interalie pri nova vegetala kolonio

ta de B. Jam (Kamieniecki), Chemin de la Ferriĉre,
o Le Muy (Var), Suda Francujo.

Verzeichnis der vegetarischen Speisehliuser (Listo de
taraj Mang-ejoj, Ripozejoj, Sanatorioj kaj Reform-
ejon, eldono 1927, de Christian G. Oberreich, Flam-
o .36, K.-Wilheltustr. 79 85, Gertnanujo. Tre utila
ilo, sed bedanrinde ne tute fidinda. Mi ekzemple

--is en gi ripozejon, en kiu almenaii antati du jaroj
sama posedanto ankoraCt bredis porkojn bu'dotajn kaj

ne havis komprenon pri vegetarismo. Sed jam la
-0 de tia listo estas bona. Ni metu povus doni pli

n liston, pli internacian: sed ankatt li estus ne-
pleta; ĉar kis nun nur U1111 sola samideano respondis

otia tiom ofte ripetita peto pri indiko de vegetaraj
• . Ankail tro ofte S'ango de adresoj forprenas la

n, por eldoni tian gvidlibron. Tiu ĉi gvidilo estas
• ha-vebla.

-The Augendiagnose (La okuldiagnozo kiel bazo, por
malsanojn per elektro-homeopataj, per biokemiaj,

homeopataj rimedoj kaj per dieto), de Alfred Grabe:
• .jo de la aŭtoro, Hohen-Neuendorf, Bismarckstr. 23
dbalm), Germanujo. Germanlingva. 6 kajeroj, ĉiu

120. 1-a kajero: Kio estas okuldiagnozo?
(Internacia Socialista Kunbatalantaro). La de-

Metra kajero, prezo M. 020, estas dediĉita al la mortinta
Leonard Nelson, la iondinto de titt ei movado,

Imekvenca socialisto kaj vegetarano, kiu postulis de ĉiu
vegetaran vivadon. Adreso por sciigoj pri la Enuo-

ja: Willi Eichler, Gõttingen, Nikolansberger Weg 67,
-unuj°.
.ene Homijopathische Zeltung, redaktanto D -ro med.

Oranienburg-Eden apud Berlino, Ciento Eldonejo
Ifadaus	 Co., Radeburg, distr. Dresdeno, Cento,_

organo ankan de la Ligo por Patrinrajto kaj
otekto (adr. s-in() Hbfels, Koblenco apud Rejno.
:or 32-38). La. decembra numero speciale ba-

kontran la lego, kiu limigas en Germanujo la liber-
e* pri kuracado.
Tbe Labour Question (La Labora Demando). Mal-

gna eldono de la verko „Kondieo de Laboro" de la

arereformisto Henry George; prezo 1 pene(); angla-
lingva; havebla ĉe The United Committee for the Taxa-
tion of Land Values, 11 Tothill Street, Londono SW. 1,
Anglujo.

The Vegetarian News, eldonataj de la Londona Vege-
tara Societo, 8 St. John Street, Adelphi, Londono WC.,
Anglujo. Bonega informilo, el kiu ni prenis la informon
pri la parolado de s-ro Jast.

The Vegetarian Messenger, eldonata de la plej mal-
nova 'ekzistanta vegetara organizo: The Veg-etarian
Society, 39 Wilmslow Road, Rushohne, Manchester,
Anglujo, kun ĉiam alloga enhavo.

Vegetarisehe Rode, redaktanto Felix Ortt en Soest
(Utrecht), Nederland°, la organo de niaj tre agemaj
nederlandaj samcelanoj, regule raportas en rekomenda
maniero pri nia bulteno kaj enhavas eiam interesajn
artikolojn.

Fyrv,Upplingen, redaktata de E. G. Isorgny, Skara,
Svedujo, monata, en sveda lingvo, estas la organo de la
!igo Excelsior, kiu batalas por paco inter popoloj kaj
klasoj, por sana vivo, por klerigo kaj ginmastiko kaj
ankan por Esperanto. Jarabono 2 skr.

Vegetarianen, Stokholmo, Llistmakaregatan 12, la
organo de !a svedrj veg,etaranoj, citis nian ligon kaj Ilian
organon. Aperas monate, redaktata de la konata vege-
tarano Saxon.

S.âningsmannen (La Semisto), la ilustrita semajna po-
pola gazeto, redaktata ĉefe de la „estro" de la svedaj
vegetaranoj, J. L. Saxon, citas en sia dua januara numero
nian ligon. Tiu ei gazeto havas grandan efikon en la
sveda publiko: ear aperadas jam. en sia 24-a jarkolekto
en sesdektni eksempleroj kaj batalas por socialismo,
paco, abstino, vegetarismo kaj similaj kulturaj postuloj.
Ankail pri Esperanto ki raportas. Jen interesa sciigo
el tiu 'ĉi revuo:

La nederlanda •egistaro faris proponon, por mal-
severigi Ia devigon de vakcinado. En Ia motivigo la
registaro diras, ke, kvankam oni klopodis havigi ĉiam
plej bonan limfon, en kelkaj okazoj rezultis malsanoj kaj
eĉ morto el la vakcinado. Oni tial proponas forigi la
leIon, laìì kiu nevakcinitaj infanoj ne rajtas viziti la lern-
ejon.

•Tiu ei oficiala konfeso de registaro estas vere grava
progreso!

Impkwanggegner (Kontrauulo de vakcinado), organo
de la svisa unuilo de kontraituloj de vakcinado; nova
adreso: Florastr. 11, Zurifio 8.

The Vegetarian and Fruitarian,  eldonata de Jean
Roberts Albert, Juliaetta, Štato Idalio, Usono.- Jarabono
enlande dol. 1,50. F.ksterlande dol. 1.75. Gi citas verson
de Cowper, kiu diras proze: „Mi ne konsiderus kiel mian
amikon, eĉ se li havas elegantajn manierojn, grandan
intelekton kaj sentemon, Ia viron, kiu sen bezono metas
sian piedon sur vermon".

Okaze de la „Dankdona Tago" en Usono. tiu ĉi gazeto
citas kelkajn kaitzojn por dankdono, interalie:

Infanoj povas esti dankemaj, ĉar la korpa puno mal-
pli oftigas kaj jam preskati tute malaperis el Ia lernejoj.
Birdoj povas esti dankemaj, ear kotnpare je la modo de
antaft dudeko da jaroj, pli malmulte da plumoj estas
portataj sur virinaj ĉapeloj. Sovagaj bestoj povas esti
dankemaj, ĉar pro Ia agado de la klub() Jack Lundon.
kiu havas eentmilojn da anoj, la publiko estas informata
pri la krueleco, kiun suferas bestoj uzataj por spektakloj.

klub() Jack London povas esti dankema, ĉar pluraj
cirkoj forigis el sia program° la laboron de dresitaj
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sovaĝaj bestoj. Paccelantoj povas esti dankemaj, ĉar la
pacideo havas publikan favoron kaj pli multe da homoj
ol iam ajn nomas sin pacifistoj. Humilaj societoj povas
esti dankemaj, ĉar krueleco kontraŭ infanoj kaj kontraŭ
bestoj estas nun malSatata de la ĝenerala publiko, la
starigo de humanaj leĝoj konstante plivastiĝas, lernejo]
instruas laŭ principoj de humaneco, kaj la laboro de
hurnanaj societoj estas konsiderata kiel beno por la
komunumoj, kiuj ĝin apogas. De Alice Park.

Nye Veje (Novaj Vojoj), organo de la paccelanta dana
itinularo, eldonata de Aksel Pille, Rosengaarden 12a,
Kopenhago-K, Danujo. Monata. Vegetara.

„Jasnaja Poljana", la libroeldonejo kaj librovendejo
de Velko Angelov sub tiu nomo en Sofio, Bulgarujo,
strato VitoAka 21, sendis interesan (bulgarlingvan) kata-
logon por la jaro 1928.

Esperantaj Eldonaioj.
Teo . June: Landoj de l' Fantazio. Romano en tri partoj,

originale verkita en Esperanto. Kun kvar tutpakaj
ilustrajoj, titola kaj kovrila bildoj. .328 pakoj. Prezo
broI. unk. 3.20 (svis. fk . 4.—), duontole bindita rmk.
4.80 (sv. fk. 6.—).

Ilustrita Biblioteko, serio I: Oriento. La tuta serio (kvin
numeroj) kune kostas rnik. 2.— (sv. fk. 2.50); duontole
binclite en unu volumo, kun kvar tutpakaj Ilustraĵoj,
rmk. 3.60 (sv. fk. 4.50). Unuopaj numeroj kostas po
rmk. 0.50 (sv. fk. 0.65); ĉiu volumeto enhavas titolan
bildon kaj tutpakan ilustrajon. Jen la titoloj de la
unuopaj volumetoj:

N-roj 1/2. P. W. van den Broek: Devi Angreni, kaj:
Mak Mialt. Du rakontoj el Javo. 64 pk.

N-ro 3. M. C. Kuo: Ribelemaj Virinoj (Uan Caŭ Cin).
Moderna Mina dramo en du aktoj. El itina lingvo
tradukis S. M. Chun. 32 pk.

N-ro 4. Kalidasa: Sakuntala. Rakonto el la antikva
Hindujo. 40 pk.

N-ro 5. Mil kaj Unu Noktoj. Tri rakontoj el la mond-
fama fabelkolekto. 32 pk.

H. J. Bulthuis: Jozef kaj la edzino de Potilar. aŭ: Idoj de
Merkuro kaj Eroso. Rotnano originale en Esperanto.
Rekomendita de Esp. Literatura Asocio. Du volumoj
188 kaj 200 paĝoj (entute 388 paĝoj). Brobrite, ambatt
volinnoj kune kostas rmk. 3.20 (sv. fk. 4.—), duontole
bindite en unu volumo rrnk. 4.80 (sv. fk. 6.—).

Edvardo Wiesenfeld: Galerio de Zamenhofoj. Kun 18 por-
tretoj, unu familia bildo kaj genealogia tabelo. Teksto
40 pk. Prezo kartonite rmk. 1.—.
Tre valora libreto, kiun devus posedi ĉiu Esperantisto.

cititaj libroj aperis ĉiuj en la konata eldonejo de
„Heroldo de Esperanto", Horrem apud Kolonjo. Germ.,
kaj estas rekomendindaj pro la bona stilo. La ilustrajoj
estas desegnitaj de gesamideanoj.

Amerika Esperantisto, la oficiala organo de la Usona
Esperanto-Asocio, aperas nun en plibeligita eldono, kun
tre bona enhavo, sub nova adreso: 1001 Commerce
13tiilding, St. Paul, Minn.. Usono. Jarabono 1 dol.

Esperanto en Nipponlando (Japanujo), eldonejo Koku-
saig-o-KenkjuSa, Motozono-ĉo, Koojirnaĉi, Tokio; jar-
abono jenoj 1.50, monata, en lingvoj japana kaj Esperanta.
Provnumero 1 resportdkupono. Malaprohinda estas la uzo
de ne -esperanta landnomo kaj pli malaprobinda ankoraŭ
ia skribmaniero nekonforma al la strukturo de nia lingvo.

Liem Tjong Hie, urbo Semarang, Java Insulo, Hind-
ujo, petas, ke ni atentigu niajn legantojn pri lia eldonajo:
„Historio de Saidja kaj aliaj Verketoj". Prezo sfr. 1.25
plus sendkosto, aŭ 4 respondkuponoj.

Internacia Oficejo de Edukado, 4 rue Charles I3onnet,
tienevo, invitas ĉiujn geinstruistojn por kunlaborado.

La Lernanto, monata aldono al la SATa revuo „Sen-
naciulo", estas nun redaktata de nia samcelano Ivan°
H. Krestanov, 14 av. de Corbóra, Parizo 10, Francujo.

Germana Esperantisto, eldonejo Mosse, Berlino SW
19, Jerusalemerstr. 46-49, Germanujo, donas en sia
januaro numero tre bonan kaj instruan raporton pri la
stato de la Esperantomovado.

Kristana Revuo, red. F. H. Hanbury, 454 Camden
Road, Londono N. 7, Anglujo, havas en sia lasta numero
liston pri la kuraciloj enhavataj en la „Vojal-apoteketo
homeopatia laŭ d-ro H. Goullon", havebla ĉe D-ro Will-
mar Schwabe, Homeopatia Centrejo, Lipsio, Germ.

La Militrezistanto, defoficejo 11 Ahbey Road, Enfield,
Middlesex, Anglujo; organo de la radikalaj militkontraŭ-
uloj, kies devizo estas: „La milito estas krimo kontraŭ
la homaro. Ni do firme decidis, ne subteni ian ajn
militon, sed penadi forigi ĉiajn ajn kaŭzojn de milito."
Unu numero .3 p.

La Suno Hispana, red. Calle Coh5n 24, Valencio,
Hispanujo, kies ekzisto estis en danĝero, nun tamen dum
1928 datire aperados.

La Hungarlanda Esperantista Societo Laborista,
BudapeAto VIII, JUsef-Idirut 9, 1-3, Hungarujo, eldonis
grandan prezliston pri Esperantajoj.

La Revuo Orienta, eldonata de Japana Esperanto-
Institut°, Ilziigome-ŝin-ogailamaĉi 111-14, Tokio, Japan-
ujo; monata, jarabono sfr. 7.—, estas ĉiam modela Espe-
ranta revuo.

Pacifika Espero, 1.325 Santa Fe. Avenuo, Berkeley,
Kalifornia Usono. Monata revuo en Esperanto, jarabono
1 dol. Redaktata de F. A. Postnikov.

Amerika Asocio por Internacia Helplingvo, eldonis
en nia lingvo raporton de sia sekretariino Alice V. Morris.
Havebla ĉe I. A. L. A., 525 West 120th Street, Novjorko,
Usono. Scnpaga.

Respondoj, Informetoj, Deziroj.
Represo el nia bulteno ,estas permesata, eĉ dezirata, kon-

diĉe ke kiel fonto nia bulteno estu citata kaj ke frizoj ne estu
izole eltirataj, kies senco per la kunteksto ricevas •ute alian
aspekton.

La redaktanto ne povas individue respondi al ĉiu letero
.pokkarto ricevita.

L. P. en N. S. La kotizo ne plu estas pagebla al la revuo
„Libera", kun kiu la „Vegetarano" ne plu estas kunligita.

Jugoslavujo: Kotizoj de Jugoslavujanoj povas esti pagataj
ankaŭ al la Sadslava Esperantoservo en Zagrcbo.

Lingvo: Rilate je artikoloj aperintaj en .esperantaj gazetoj,
la redaktanto deziras akcenti, ke laŭ lia opinio la unua kaj
absoluta kondiĉo de movado por internacia lingvo estas la
unueco aŭ, kiel ni kutimas diri inter samideanoj, la funda-
menteco. La fideleco al tiu ĉi principo ne estas, kiel kelkaj
asertas, ia malliberemo, ia manko de intelekta horizonto aŭ
ia dogt•etno, sed la scio, akirita per sveno, ke nia lingvo
estas perfekta por la uzo, al kiu ŝi devas servi. Eĉ, se
estus malpli perfekta, ol ŝi efektive estas, certe .ne en tiu
neperfekteco kugas la malhelpo por 4a propagando.

Kapabla, por lerni internacian helplingvon, ne estas ĉiuj
personoj, kaj tiu kapableco ne dependas de la formo de Ja
lingvo, sed de la karaktero de la personoj. Jen kelkaj el la
personoj, kiuj ne lernos Esperanton antaŭ ol ŝi estos devige in-
struata: I. sciencistoj, kiuj ne diras el la mallarta sfero de siaj
propraj studoj aŭ kiuj deziras trovi en internacia lingvo ĉiujn
proprajn kapricojn: Z. kleruloj, kiuj deziras akiri nur tiajn
sciojn, per kiaj oni povas akiri monon, brili en societo aŭ iel
kontentigi sian personan arnbicion; 3. mezuloj, kiuj okupitas
pri nenio ekster la ĉiutaga •anprizorgo kaj vulgara arnuzilo.

Ke ekzistas periodoj de pli sukcesa aŭ de malpli sukcesa
ipropagando, tio dependas .de ekonomiaj kondiĉoj kaj aliaj cir-
konstancoj, sed ne de la strukturo de nia lingvo.

Pri la geografiaj kaj historiaj nomoj la redaktanto opinias,
ke ili devas ricevi la strukturon de nia lingvo. Nacilingvaj
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pc)r Esperanto; ili estas taŭgaj por adres-
registroj, sed ne por lingvo, kiu havas

Laj literaturon.
tisnutta tre fervora, fidela kaj fidinda landa

personaf cirkonstancoj ne povas plu plenumi
mi petas proponojn de fidindaj personoj. En
.115 Militaj samcelanoj, kaj estas tre bedaŭrinde,
acila mona trafiko kun tiu grava regiono ili

n. aliki al nia movado.
fervora sekretario en Svisujo, s-ro Paul Enz.
aŭlino Madeline Fetz. Korajn bondezirojti al

• de la svisa organizo kontraŭ vivisekcado estas
Waldenburgerstr. 19, Raulleo.

nr1 ■egetara nutrado. S-ro Hugh Noel Nowell, St.
Rochdale, Anglujo, kolektas dirojn de mo-

kaj sciencistoj. Li petas, ke oni indiku al  li
kun detaloj pri pako, dato ktp.

la Bulteno. Ni dezirus, rnalplialtigi la abonprezon:
Jerus almenatt duobligi la nombron de la abon-

.. volas helpi en tio, kaj kiu havas proponojn tiu-

si) de la interna:ia Vegetara Ligo Esperantista.
(V. L. E.) je Ia .31. 12. 1927.

Suldo 	 Havo

s.aldo lati „Vegetarano X/1
	

219.54
kaj donacoj 1927
	

464.47
por la bulteno	 85.66
spezoj
	

19.53
toi de Ia bulteno
	

588.82
malhavo, en germ. mk. 	 10.00

germanaj markoj
	

694.01	 694.01

Efektivaj kontoj:
al la kasisto	 33.69

kaso kaj ĉe la sekretarioj:
skr. 5.—, nfl. 0.50, ffr. 116.—

al la brita sekretariino Sil. 616
23.69

malhavo, kiel supre
	

10.00
—

germanaj markoj	 .3.3.69
	

3.3.69

Rtzultas do deficito de dek markoj transprenita en
arnan jaron. Tiu ĉi rezttlto kontrastas tre malbone

211 la saldo transprenita lastan jaron kaj klarikas
•parte el la tro altaj preskostoj ett Hamburg-o, pri
4m parolis nia lastjara raporto. Tamen, por la dua

de l pasinta jaro ni trovis pli favorajn preskostojn
presejo de Heroldo de Esperanto), kaj tial ni povas
ke la nova jaro permesos al ni, vivi modeste kaj

-ti nian laboron kun 'ĉiam kreskanta efiko.
ĉiam akcentas denove, ke nia bulteno ne estas

e iu gazeteto liverata kontrati pago de abono, sed
• ligilo inter samcelanoj kaj samtempe propagandilo

nevegetaranoj unuflanke kaj neesperantistoj ali-
La periode revenanta memorigo al la ekstera

enir, pri vegetarismo unuflanke kaj pri Esperanto ali-
•■■•■••••••■•••••••■•■■■••■■••••■■•••••••• ...•••••••••■••■•■••■•••••••••■•••••••••• ••••

.%-e estas eble, devigi bestojn al nebestaj agoj, ne
nte al ili doloron. Pro tio bojkotu cirkojn kaj
teajri spektaklojn, kie oni montras dresitajn bestojn.

sendu viajn infanojn tien!
--.0■■■•■••■•••■••• • 114 • 11.••••••••••• ••••••• • 4,4•••••••••0 •• • ••• ••■• ■■• • .1. 41.11 

flanke, efikas kiel martelo efikas al najlo. Oni ne vidas,
ke per la batoj la najlo faras progreson; sed fine tamen
la najlo penetras firme en la muron kaj plenumas sian
taskon.

La pagantoj de la VLE lia de kia organo, do ne ricevas
en la organo, kvankam kuste tiu organo mankas la tutan
de la kotizoj, plenan egalvaloron por la kotizo; C.:ar
granda parto el la pagoj estas uzata por tiuj multaj
ekzempleroj, kiuj disiras por propagando al parenceelaj
revuoj, vegetaraj organizoj, manĝejoj kaj  al novaj inte-
resuloj.

Tre necese estas, ke ni havu novajn anojn kaj reakiru
tiujn sarncelanojn, kiuj pro la inaltrafa aranĝo kun la
revuo „Libero" dum la jaro 1926 perdikis por ni. Kelkajn
.S'uldetojn de senordaj ati nefidindaj estintaj landaj sekre-
tarioj (ckz. titt de Finlando), ni notis kiel definitivajn
perdojn, kaj ili do ne plu aperas en la bilanco.

De kelkaj landoj venis (Juni Ia tuta jaro, eĉ de du jaroj,
neniu pago, ekz. Finlando, Estonujo, Rumanujo, Italujo,
Portugalujo k. a. Mi esperas, ke en tiuj landoj la  inte-
reso pri nia afero revivikos kaj ke la anoj, se ili havas
kritikon pri nia agado ati pri Ia alteco de la kotizo, faros
siajn proponojn al

Al ĉiuj kunlaborintoj de la lasta jaro, kaj tute speciale
al kelkaj tre fervoraj kaj sukcesaj landaj sekretarioj, mi
diras mian varman dankon pro la helpo donita, kaj ĉiujn
mi petas, resti fidelaj al nia konmna afero.

La kenerala kasisto: ()scar Bilnemann.

Kvitanco).
La kasisto de la VLE kun danko kvitancas pri la

jenaj kotizoj al-1 donacoj ricevitaj post la kvitancoj en
nia bulteno X14:

Gelfand (hitt-litoj) 1.75, Zatnenhofa grupo Bielostoka
.3.25, Kulinskis 3.- , Martinez 4.80, Menschick 3. 	Ram-
bousek 3.66, Schrnidt .1.50, Etzold Schriewe  1.50,
ge-Biinemann 4.50, Dana Veg. Societo dkr. I0.—, Noll,
Date, Schititt. Rye, Schröder, Angelo ĉiu dkr. 3.—.
Steckiewicz sfr. 3.—, Ilrenander sfr. 2.1-0. Jensen dkr.
.3. - , KruminA Lat. 8. , lndra Lat 4.—, Grot Lat. 4.--,
Billari pengoj 5.—„jubel skr. 3. 	 Rosenberg skr. 3,—,
Kropp 3.—, A. Meyer .3.—, Fink sin 4.—, Chochon ffr.
20. -.

Bonvolu baldatt pagi la kotizojn por la nova jaro, por
ke nia ligo havu financan bazon. La internaciaj pago-
kuponoj de LIEA ebligas pagon ankan al anoj en landoj,
kies nacia Immo estas malfacile negocebla eksterlande.

La tuta sumo de viaj kotizoj iras al .1a .büno  de nia
afero; 'ĉar neniu laboro de laborantoj en. nia entrepreno
estas pagata. La preskostoj ei-supre cititaj rilatas nur
al la bulteno kaj al admoniloj por nePag-intoj,• la afrankoj
nur al dissendspezoj pagitaj..por la bulteno. •

Kuniaboro por Ia Bulteno.
Estas tre dezirinde, ke ,kapablaj samideanoj kun-

laboru per valoraj artikoloj, por ke nia bulteno fariki .
pli enhtivriea, pli instrua kaj pli a 110ga.
.111.11••••••••••••044..411.4.•••■,•••4,10.•0 ***** ••••••■•••••••••• .)-•••■■ 	

For;gu la Vivisekeadon!
La bestofero ne estas pli proksima al la vera scienco,

ol ki estis al la vera religio.
Robert R. Logan (Starry Cross).

••••••••• 	•••••• • •• • 114. ******* 1141.H.4 • • • ••••••••••••• 41.• 4* 4,4

s■II■Z
i Fiiense VIls. hien en las sertas de Ia revista! 	 Notu bone la adreson de la bulteno!

mind the exact address of the review! Beaehten Sie die Ansehriit der Zeitschrlit! Notez blen l'adresse de la revue!
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Deka Bulteno.
Jozefo Drahovszky raportas, ke la vegetarismo en

Hungarujo povas progresi nur tre malrapide; ĉar entute
la Flungaroj tre tradicieme konservas kutimojn hereditajn
de multaj generacioj da terkulturistoj, bestbredantoj kaj
ĉasistoj. La vegetaran movadon en Hungarujo iniciatis
Prof. V. Weichgŭrtner, nobla humana viro, kiu dum ses-
dek jaroj laboradis por nia idealo kaj ankaŭ fondis, kune
kun sinjorino Grey, la unuan Ordenon de Bontemplanoj
en Hungarujo. Li batalis ankaŭ kontraŭ la vivisekcado
kaj estis kunbatalanto en la klopodoj por la protekto al
bestoj, la mondpaco kaj la kremacio. En la jaro 1911
Weichglirtner, 84-jara, transdonis sian laboron al la nuna
prezidanto de la Hungara Vegetara Asocio, Tibor von
Bies&dy, kiu helpata de Drahovszky, faras efikan pro-
pagandan laboron. Oni sentas la mankon de presorgano
kiel ligilo inter la litingaraj vegetaranoj. Revuo sub
nomo „Eletmŭvëszet" (Vivarto) estas projektata. kaj oni
esperas aperigi Ia unuan numeron en majo 1928.

D-ro Julio von Bucsanyi, ano de la vegetara movado.
faras paroladojn pri naturkuracado, vegetarismo ktp.
Somere la vegetaranoj faras komunajn ekskursojn kaj sin
banas en la Danubo aŭ la lago Balaton (Plattensee).

Tiun ĉi jaron oni festos la centan datrevenon de la
naskiko de Weichgŭrtner, kiu naskikis Ia 16-an de
decembro 1828.

Tenth Bulletin.
A report from Joseph Drahovszky says that vege-

tarianisin in Hungary advances only very slowly the
people being very reluetant to give up rnanners and
customs inherited from generations of agricultural, stock-
raising and hunting people. The vcgetarian movement
has been initiated in Hungary by Prof. Vinzenz Weich-
gârtner, a noble humanitarian who worked during sixty
years for our cause and also founded, together with
Mrs. Grey, the first Order of Good-Ternplars in Hungary.
He also fought against vivisection and joined the move-
ments for the protection of animals, for world peace
and for crernation. In the age of 84 years, Weichgŭrtner
left the continuation ofhis work, in 1911, to the Hun-
garian Vegetarian Society's present president Tibor von
Bics&dy who, assisted by Drahovszky, is carrying on
a very efficient propaganda work. The lack of an official
press organ is • eing felt among Hungarian vegetarians.
It is being hoped that in May 1928 the first number of a
periodical \vin appear, called „Eletrniivászet" (Life Art).

Dr. Julius VOT1 Bucsanyi, a member of the vcgetarian
movement, often lectures about naturopathy and vege-
tarianisrn &c. Hiking and bathing unites the vegetarians
during the stimmer rnonths at the shore of the Danube
and at the lake Balaton. -

This year the eentenary.of the late Prof. Weichglirt-
ner, born on Decetnber l6th 1828. will be celebrated.

Financa Raporto de Ia Internacia Vegetara Unio.

Nederlandaj Guldenoj: Transporto .37 82 	441.635 
laŭ bilanco de decembro 1926,

laŭ „Vegetarano - de januaro 1927,
X-1,

Ricevitaj pagoj kis hodiaŭ (1927):
11. 2. Belgujo 	 hfr. 13.92 	 --.90

	

13. 2. Trait d'Union, Francujo, 	 ffr. 20.- 	 2.00

	

13. 2. Vegetara Ligo Esperant. gnik. 3.78 	 2.27
	22. 2. Sveda Vegetara Untriko 	 skr: 39.71 	 26.68

24. 2. Vegetara 13ici-k1a kaj At-
	1eta Klubo, Londono,	 ŝil. 15.00	 9.08

20. 3. Vegetara Soc. de Tartu
(Dorpat), Estonujo,	 dol. 1.00	 2.48

	

2. 4. Veg. Societo de Franc. 	 ffr. 84.50 	 7.78
25. 4. Nederlanda Veg. Asocio 	 37.50

	

8. 5. Svisujo (Ki5nig, Zurifm) 	 sfr. 1.00	 -.67
2. 9. The Danielite Star, Lon-

	dono (por 1927 kaj 1928) Ail. 10.- 	 6.00
	Finlando por kvar jaroj	 0.00

26. 9. Polujo (Adaino Gelfand
Grajewo) 	 gmk. 3.- 	 1.80

	22. 9. Dana Vegetara Societo 	 dkr. 15.87 	 10.47 	 107.63

Sumo de kapitalo plus kotizoj
Pagoj al Ia sekretario IVU:

25. 2. en svedaj kronoj 	 skr. 39.73
	

26.68
28. 3. -por Svisujo 	 sfr. 1.00
22. 11. por Danujo	 dkr. 15.87

	
10.47
0.67

entute
	 37.82

Laren NI1 (Nederlando), la 31-an

Pagoj al VLE kiel parto por la publikigaj spezoj:
21. 2. grnk. 22.56 	 nfl. 13.54
9. 7. gmk. 25.13 	 nfl. 14.735

27. 10. gmk. 14.77 	 nfl. 8.87
26. 11. grnk. 17.89 	 ttfl. 10.56 	 47.705

Elspezoj de la kasisto por bagateloj
	

5.10
Rento je la saldo de tifl. .351.01, 2,5%
Saldo de IVU trartsprenita en novan jaron

Sumo de šuldo kaj Havo

1. 1. 1928 Saldo transportita en la novan jaron
(kapitalo)

Fondaĵo „Saxon - :
Saldo laŭ bilanco Dec. 1926 laŭ

larmara numero de „Vegetarano",
X-1. 	 . 	 .	 . 	 132.65

13. 9. 27 pago de S-ro J. L.
Saxon	 skr. 46.30 30.50

12. 12. 27 pago al s-ro W.
SchrZiter 	 gmk. 20.- 11.893

155.035

514.77_

441.635

334.005

8.725

450.36 450.36

359.735

.359.735

Rento je 2,5%

Suma kapitalo de la fondaĵo ,.Saxon"
Entuta sumo IVU kaj Fondaĵo Saxon en

nederlandaj guldenoj:

de decembro 1927. 	H. Nolthenius, kasisto.

18.605

151.255
3.78

Krome trovikas en la kaso de la ĝenerala sekretario Oluf Egerod la sumo de dkr. 38.02 egalvalora al ndl.  25,09.  

Presejo: Heroldo de Esperanto, Horrem b. Kbln. 
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